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Kære læser… 
Allerførst vil vi ønske alle jer læsere 
og trofaste støtter en rigtig glædelig 
advents- og juletid! Hvert år i 
juletiden bliver vi mindet om det 
glædelige budskab, at Livets Lys 
kom ind i vores verden og spredte 
mørket. Og Gud bliver ved med at 
tænde lys og håb i verden – og vi 
inviteres til at være lysets og håbets 
budbringere.	   
Forhåbentlig vil det også være det indtryk som du, kære læser, får, når 
du læser om volontørernes arbejde på pigehjemmet i Kherwara. De 
beretter bl.a. om en festlig indvielse af den splinternye gårdsplads, som 
nu vil gøre hverdagen mere sikker for pigerne på hjemmet, idet de ikke 
længere behøver at frygte at blive bidt af en slange, som har gemt sig i 
et hul i gårdspladsen. TAK til alle jer, som har bakket op om projektet i 
forbøn og økonomisk bistand. Volontørerne fortæller også om en alle 
tiders udflugt med pigerne til storbyen Udaipur. 

I nærværende blad vil man også 
kunne læse om det seneste medlem af 
bestyrelsen, Jørn Lindberg, som 
præsenterer sig selv. Derudover vil 
man kunne finde et regnskab fra 2011 
(bedre sent end aldrig…). Sidst men 
ikke mindst har vi fremlagt en lille 
liste af bedeemner til alle jer, som 
ønsker at lægge børnene i Indien og 
Pakistan i Guds hænder. 
Da vores sædvanlige bogtrykker har 
trukket sig, måtte vi ændre i layoutet. 
Håber det falder i god jord. 
God læselyst! 
Anders Bo Jørgensen 
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Nyt fra volontørerne 
Festlig indvielse af den nye gårdsplads 
Da pigerne kom hjem fra en lang diwali-ferie, var renovationen af 
gårdspladsen godt i gang. Selvom vores indsamling til renoveringen 
endnu ikke er fuldendt, valgte vi med fuld optimisme sammen med 
bestyrelsen at sætte arbejdet i gang. Den 6. december fik vi lov at 
indvie den med en surprise-fest, da pigerne kom hjem fra skole. Vi 
havde malet en Twister-spilleplade på jorden, som dog ikke var tør 
nok til at afprøve. Vi havde hængt balloner op og bundet et rødt 
bånd om indgangen. 
Vi holdte en lille indvielsestale, hvor vi fortalte pigerne at der var 
blevet samlet ind til denne nye gård, og at vi håbede de blev glade 
for den. Derefter skrålede vi ”Du er dig og du dur” på bedste 
børnekormanér. En af de ældste piger fik lov at klippe båndet, 
hvorefter 77 glade skoleuniformerede piger løb jublende ud på 
pladsen og afprøvede hullahopringe og hinkerude. Efter 
omklædning til hverdagstøj tegnede pigerne gården fuld af flotte, 
farvede kridttegninger. I dagens anledning spiste vi alle sammen 
frokost i gården, og pigerne fik en typisk indisk godtepose med små 
fedtede sukkerkugler til dessert. Om aftenen var pigerne i højt 
humør og enormt skøre – de skal opleves!  Og der var lavet ekstra 
lækkert mad. Vi spiste en meget stærk dahl med friturestegte spids- 
kommensbrød og en  
sødt krydret rissuppe  
kaldt kir. Det var en  
herlig dag! 
Tusind tak til alle der  
har støttet og vil støtte  
gårdspladsprojektet.  
Nu kan hostelpigerne  
trygt lege og opholde sig  
på gårdspladsen uden  
fare for slangebid. 
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Udflugt til storbyen 
Vi har netop nu rundet tremånedersdagen for vores ophold her i 
Indien. Vores beherskelse af hindi er stadig temmelig mangelfuldt – 
og hostelpigernes engelskkundskaber svarer næsten hertil.  
Et af de ord som de dog har fanget, er ordet ”picnic”, hvilket de 
hurtigt begyndte at bruge i vores nærvær. Pigerne kommer nemlig 
altid på picnic, når her er volontører, og deres efterspørgsel og glæde 
herved er forståelig, når man kender deres rutineprægede hverdag.  
...Og endelig kom dagen, hvor vi alle skulle på picnic! 
Hostelpigerne havde taget deres smukkeste salwar suit'er og make 
up på. Vi var næsten lige så spændte som pigerne, da vi ikke havde 
fået meget at vide om, hvad der skulle ske. Der kom en bus, som vi 
glad klemte os i, og Aruns kone Venita satte sig forrest og varmede 
børnene op med sang, sjove råb og gensvar fra pigerne. 
Efter en lille sightseeing i Udaipur fra bussen ankom vi til en park, 
hvor vi nød den medbragte mad med udsigt over en sø. Efter en 
smule leg kørte bussen videre til en lille zoologisk have, hvor 
pigerne både så en tiger og en bjørn. Efterfølgende sejlede vi i både 
ud til en veltrimmet have på en lille ø. Her kunne man for cirka 10 
kr. blive fotograferet i en traditionel klædningsdragt fra Rajasthan. 
Det gjorde flere af de piger, som havde fået nogle lommepenge med 
hjemmefra. Vi fik det arrangeret sådan, at alle pigerne fik en is, som 
vi kunne nyde i skyggen af en palme. 
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Næste stop gruede vi to danskere en smule for. Det var et besøg i 
byens smukkeste og dyreste shoppingcenter på fem etager. Vi 
forstod ikke rigtigt, hvorfor 75 fattige piger skulle slæbes derind og 
se alt muligt, som aldrig kunne blive muligt at købe for dem. Men 
vores tvivl blev gjort til skamme, og dette blev nærmest dagens 
højdepunkt. Pigerne og alle medarbejderne prøvede rulletrapper for 
øjensynligt første gang i deres liv – og vi andre blev rigtig godt 
underholdt! Hvis du nogensinde har set en person betræde en 
rulletrappe for første gang i livet, ved du hvor sjovt det ser ud. Og 
denne oplevelse var med 75 elskelige piger. Da vi nåede toppen ville 
Tine købe en kop kaffe i en stor familierestaurant. Ejeren spurgte 
om vi kom fra en eller anden NGO,  
og før vi vidste af det, var alle  
piger placeret ved fine glinsende  
borde og ventede på gratis is. 

Turen tilbage til Kherwara gik igen med sang, bræk, piger 

liggende på hattehylder og flere der kravlede rundt overalt 

mellem bussens gulv og tag. 
Det var en fantastisk dag! 
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Betina fortæller: 
Jeg har valgt at forlænge mit ophold her i Kherwara. Det betyder at 
jeg skal fejre jul og nytår sammen med Arun og hans familie. Jeg 
glæder mig rigtig meget til at opleve en indisk jul, selvom der 
selvfølgelig også er et kæmpe savn af min egen familie, og de 
danske juletraditioner. Dansen omkring juletræet til julesamler, 
bliver skiftet ud med “ungabunga-dans” til alt for højt “ungabunga-
musik” (familien har dog lovet mig at vi kan synge en engelsk 
julesalme for min skyld!), og flæskestegen bliver afløst af chapati 
(Indisk fladbrød) og tufu. Alt sammen kommer til at foregå hos 
Venitas mor sammen med resten af hendes søskende og deres 
familier.   
Alt i alt er jeg meget glad og taknemmelig over, at jeg kan få lov at 
opleve julen sammen med denne skønne familie, og ikke mindst at 
jeg får 1½ måned mere sammen med pigerne. Jeg er dog spændt på, 
hvordan det bliver at tilbringe resten af tiden her i Kherwara uden 
Tine. 

Pigerne	  elsker	  at	  lege	  med	  de	  perler,	  som	  
Panduro	  Hobby	  har	  doneret	  
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Tine fortæller: 
Inden jul må jeg forlade Kherwara, mens Betina har valgt at 
forlænge sit ophold. Jeg har nydt min tid i Indien med både 
rundrejse og masser af skønne dage her på “Mission Compound”, 
hvor vi bor og hvor pigehjemmet ligger. Dagene her i Kherwara har 
budt på genopfriskning af diverse børnelege, men vi har også fundet 
tid til mere kreative aktiviteter så som hækling og klippe-klister. En 
suveræn tophitter er, når pigerne laver perleplader med nogle af de 
mange tusinde perler vi har fået doneret.  Vi har deltaget i mange 
“Evening Prayers” og også selv stået for nogle.  
Jeg kan se tilbage på en tid, hvor min tålmodighed har været på 
prøve, fordi jeg har opholdt mig i et land, hvor den pædagogiske 
tankegang er utrolig anderledes fra den gængse i Danmark. Jeg har 
følt mig harm over den tilbagevendende forskelsbehandling og høje 
latter, når en pige falder og slår sig og begynder at græde. Jeg er 
blevet frustreret over, at jeg ikke har kunnet snakke med pigerne, når 
de har været egoistiske og urimelige over for de mindreårige. Men i 
lige så høj grad har jeg dagligt kunnet glæde mig over boblende 
latter og teenage-fnis. Jeg har set piger græde over tanken om, at de 
er så store, at de snart må forlade hjemmet, og jeg har bl.a. 
derigennem forstået nødvendigheden af pigehjemmet. Den tillid vi 
langsomt har fået fra de små piger, har givet os mulighed for at give 
dem en omsorg, de ikke oplever fra andre. Det gør mig varm om 
hjertet, når vores relation har udviklet sig, og dette vanskeliggør det 
farvel, jeg skal sige til dem når jeg tager herfra. Pigehjemmet har 
fået en stor plads i mit hjerte, og jeg  
vil aldrig glemme min tid her. 
Foran mig ligger en tid i Danmark,  
hvor jeg håber, jeg kan få lov til at  
fortælle mange om stort og småt  
fra hverdagen i Kherwara, og jeg  
kontaktes gerne, hvis I vil have besøg. 

Følg	  vores	  volontører	  på	  deres	  blogge:	  
www.tineengrob.wordpress.com	  	  
www.mitindieneventyr.blogspot.in	  
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Jørn Lindberg – nyt medlem af bestyrelsen	  
Jeg hedder Jørn Lindberg og er nyt medlem af bestyrelsen. Jeg bor i 
Sorø og er gift med Kitzi på 30. år og er til daglig ansat hos Arriva som 
buschauffør. Er vokset op i KFUM og KFUK og IM i Vestjylland. I en 
alder af 61 år synes måske, at jeg er for gammel til at gå ind i et 
bestyrelsesarbejde, men vi er tilknyttet Pedersborg Kirke, hvor vi har 
DKM som vores missionsprojekt. Jeg er desuden det fædrene ophav til 

bestyrelsesmedlem Louise 
Lindberg.  
Grunden til jeg går ind i 
bestyrelsen er, at vi har direkte 
kontakt til de mennesker og de 
steder, hvor donationerne 
bruges. Som bestyrelse har vi 
derfor stor indflydelse på driften 
og et meget fint samarbejde med 
den daglige leder i Kherwara. 
Desuden består DKM af 
frivillige i bestyrelsen, dvs. 
ingen lønnede medarbejdere, 
hvilket giver lave 
administrationsomkostninger. 

Det giver mig en sikkerhed i at vide, at de indsamlede penge når frem.  
De informationer vi får fra Arun og de volontører, der er på stedet, viser 
at det nytter. Alt i alt er DKM’s arbejde meget tiltalende og prisværdigt. 
Nu skal vi bare skaffe pengene til arbejdet… 
 
Vi byder Jørn Lindberg hjertelig velkommen i bestyrelsens arbejde og 
ser frem til at nyde godt af hans kølige overblik, engagement og store 
erfaring. Jørn er desuden udvalgsformand for vores nyoprettede 
Fundrasingudvalg, som har til opgave at indsamle økonomisk støtte til 
enkeltprojekter i Kherwara og Pakistan.  
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Dansk	  Kherwara	  Missions	  regnskab	  for	  2011	  
 
Indtægter:	  
	  
Gaver……………………………………………..…………….…	  	  	  156.355,00	  
Gavebreve……………..…………………………………….……	  	  	  	  	  	  4.900,00	  
Kredsbidrag	  ……………………………………………….…….	  	  	  	  	  	  1.316,00	  
Kollekter	  ved	  møder	  og	  fra	  kirker	  ……………………...	  	  	  56.436,00	  
Modtaget	  bidrag	  fra	  Foreningen	  Xistenz	  …………….	  	  	  60.000,00	  
Overskudsandel	  fra	  genbrugsbutikker	  ……………….	  	  	  31.500,00	  
Andel	  i	  Tips	  og	  Lotto	  midler	  …………………………….…	  	  59.106,00	  
Renteindtægter	  ……………………………………..…………..	  	  26.593,00	  
Indtæger	  i	  alt	  ...………………………………………………396.206,00	  
	  
Udgifter:	  
	  
Budbringeren,	  trykning	  og	  porto	  ………………………..	  	  	  24.604,00	  
Kørsel	  til	  bestyrelse	  og	  møder	  ……………………………..	  	  	  	  2.319,00	  
Udgifter	  til	  bestyrelsesmøder	  ………………………………	  	  	  	  1.850,00	  
Kontorhold	  ………………………………………………….………	  	  	  	  	  	  	  485,00	  
Porto	  …………………………………………………………………..	  	  	  	  	  	  	  503,00	  
Annoncering	  ………………………………………….…………….	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,00	  
Revision	  ……………………………………………..………………	  	  20.875,00	  
Edb-‐udgifter	  ……………………………………….……………….	  	  	  	  	  	  	  357,00	  
Kontingenter	  ……………………………………………………...	  	  15.698,00	  
Udgifter	  i	  alt	  …………………………………………..………	  	  	  68.331,00	  
	  
Bidrag	  til	  missionsområderne	  ……………………..	  	  	  327.875,00	  
Rejseudgifter/volontørudgifter	  …….…………………...	  	  	  	  	  	  	  4.319,00	  
Årets	  resultat	  ……………………………………….………	  	  -‐	  	  	  	  1.056,00	  
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Kommentar	  til	  regnskabet	  for	  2011	  
Som	  det	  fremgår	  af	  regnskabstallene	  havde	  vi	  i	  2011	  et	  underskud	  
på	  kr.	  1.056,00.	  Det	  reelle	  underskud	  er	  dog	  noget	  større,	  nemlig	  på	  
kr.	  41.056,00.	  
Det	   skyldes,	   at	   det	   bidrag	   vi	   modtager	   fra	   Foreningen	   Xistenz	  
består	  af	  to	  poster:	  Et	  afdrag	  på	  et	  lån,	  vi	  har	  givet	  foreningen,	  og	  så	  
en	  reel	  gave.	  Låneafdraget	  beløber	  sig	  til	  kr.	  40.000,00	  og	  gaven	  til	  
20.000,00.	  
Underskuddet	   skyldes	   bl.a.	   ekstraordinære	   udgifter	   til	  
Pigehjemmet	  i	  Kherwara,	  bl.a.	  til	  helt	  nødvendige	  lønforhøjelser	  til	  
de	  ansatte	  med	  tilbagevirkende	  kraft.	  
Men	   ellers	   er	   vi	   i	   bestyrelsen	   helt	   klar	   over,	   at	   vi	   må	   finde	   nye	  
indtægtskilder	  for	  at	  få	  Pigehjemmet	  til	  at	  bestå.	  
Udgifterne	   kan	   vi	   ikke	   gøre	   så	   meget	   ved	   og	   udgifterne	   til	  
kontorhold	  og	  drift	  af	  arbejdet	  kan	  næppe	  gøres	  billigere.	  
Det	   koster	   også	   penge	   at	   udgive	   og	   udsende	   vort	   lille	   blad.	  
Revisionsudgiften	  er	  også	  sådan,	  som	  en	  sådan	  udgift	  må	  være.	  
Kontingentbetalingen	  har	  vi	  også	  haft	  svært	  ved	  at	  røre	  ved.	  Som	  et	  
folkekirkeligt	  missionsarbejde	  har	  vi	  været	  medlem	  af	  Folkekirkens	  
Mission,	   og	   det	   har	   kostet	   os	   uforholdsmæssigt	   meget	   –	   kr.	  
10.000,00.	  Dog	  er	  kontingentudgifterne	  for	  indeværende	  år	  -‐	  2012	  -‐	  
faldet	  med	  ca.	  kr.	  10.000,00,	  da	   foreningen	  Folkekirkens	  Mission	   i	  
sin	  gamle	  udgave	  blev	  nedlagt	  med	  udgangen	  af	  2011.	  
	  
Så	   selvom	   vi	   kom	   ud	   af	   2011	  med	   et	   underskud,	   så	   synes	   det	   på	  
nuværende	   tidspunkt,	   at	   vi	   kommer	   ud	   af	   2012	   med	   et	   mindre	  
overskud.	   Men	   meget	   afhænger	   af	   gaveindtægterne	   i	   årets	   sidste	  
måned.	  
	  
Vi	  beder	  om,	  at	  man	  betænker	  Pigehjemmet	  med	  en	  god	  gave	  her	  i	  
december	  måned.	  
	  

Jan	  Bjerregaard	  
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“Hvis ikke Herren bygger huset,  
arbejder bygmestrene forgæves” 

(Salme 127,1) 
 
I oktober havde jeg den velsignelse at besøge pigerne på hjemmet i 
Kherwara inklusive de to volontører samt Arun og hans familie. Det var 
en helt fantastisk oplevelse, som virkelig gav mig syn for sagn for det 
arbejde, som udføres der. 
Der er mange ting at være taknemmelig for i Dansk Kherwara Mission 
– og der er selvfølgelig også nogle udfordringer. Heldigvis! For de gør, 
at vi igen og igen bliver mindet om, at på trods af vores intentioner, 
energi og engagement og vore mange kompetencer, penge og resurser 
vil vort arbejde være forgæves, hvis ikke Gud inviteres med ind i det – 
endsige får lov til at være den, der leder os igennem arbejdet. 
 
Derfor vil vi gerne bede jer om at slutte op omkring det allervigtigste 
for vores mission: Nemlig at det må være Guds mission! 
Tak om I vil være med til lade Herren bygge huset ved at takke og bede 
for de mennesker, som vi har fået betroet at tage vare på. 

Anders Bo Jørgensen 
Tak Gud for… 

ü de mange børn, som vi får lov til at hjælpe og at de har det godt 
ü det arbejde som volontørerne udfører 
ü Arun og det arbejde han udfører 

 
Bed gerne for… 

ü beskyttelse af pigerne på hjemmet, vore to volontører og Arun 
og hans familie 

ü vor økonomiske situation og for mulighed for at kunne 
påbegynde nye bygningsprojekter 

ü at alle der er involveret eller tilknyttet vor mission, ydere såvel 
som modtagere, må opleve vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds 
kærlighed og Helligåndens fællesskab. 
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Returadresse:	  Johannes	  Højen,	  Mimosevej	  4,	  9750	  Øster	  Vrå	  

 
KHERWARA	  MISSIONENS	  ADRESSER	  

(www.kherwara.dk)	  
Afgående	  formand,	  pastor	  Jan	  Bjerregaard	  

Drosselvej	  8,	  6740	  Bramming	  
Tlf.	  75	  17	  41	  05,	  E-‐mail:	  post@kherwara.dk	  

Konst.	  formand	  og	  redaktør,	  sognepræst	  Anders	  Bo	  Jørgensen	  
Rustkammervej	  3,	  4180	  Sorø	  

Tlf.	  41	  58	  62	  93,	  E-‐mail:	  ABJ@km.dk	  	  
Kasserer	  Johannes	  Højen	  

Mimosevej	  4,	  9750	  Øster	  Vrå	  
Tlf.	  98	  95	  19	  32,	  E-‐mail:	  johs.h@besked.com	  

Missionssekretær	  Henrik	  Sørensen	  
Netredaktør	  Annamarie	  Sørensen	  
Svendborgvej	  460,	  5260	  Odense	  S.	  
Tlf.	  65	  95	  80	  10,	  E-‐mail:	  hds@mail.dk	  
Missionssekretær	  Christian	  Sørensen	  

Dr.	  Abildgaards	  Allé	  13,	  1.th,	  2000	  Frederiksberg	  
Tlf.	  40	  74	  10	  56,	  E-‐mail:	  soenneren@hotmail.com	  

Louise	  Lindberg	  (pt.	  Australien)	  
E-‐mail:	  louise.m.lindberg@gmail.com	  

Peter	  Høyerup,	  
Lille	  Højbrøndsstræde	  3,	  2.tv.	  4000	  Roskilde	  

E-‐mail:	  peppep@sol.dk	  
	  

giro-‐netbankindbetaling:	  +01	  +3026167	  
Indbetaling	  via	  kontooverførsel:	  

Danske	  Bank	  reg.	  nr.	  9570	  kontonr.	  0003026167	  
Ønskes	  girokort?	  Ring	  da	  til	  Johannes.	  

Alle	  beløb	  kan	  trækkes	  fra	  i	  SKAT	  efter	  14.500	  kr.	  reglen.	  	  
Husk	  at	  anføre	  navn	  og	  adresse	  i	  betalingen.	  	  
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